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TUTKIMUKSEN TAUSTAA



TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITE
• Opintojen ohjausta ja uraohjausta on tarjottu vastaukseksi niin koulutuksellisiin, 
työvoiman kohtaantoa käsitteleviin kuin nuorten sosiaalistumistakin koskeviin ongelmiin

• …varmistettaessa koulutusjärjestelmän ja koulutuspolkujen toimivuutta, tuettaessa 
oppilaiden ja opiskelijoiden tulevaisuuden suunnittelua ja ammatinvalintaa, 
ehkäistäessä koulupudokkuutta ja nuorten syrjäytymistä sekä tavoiteltaessa osaavan 
työvoiman saatavuutta uudistuvalle elinkeinotoiminnalle

• …ohjaustehtävien sisältö ja ohjauspalveluiden alue ovat kaiken aikaa laajentuneet

• Ohjauspalveluiden sisällön määritteleminen on toimenpiteiden ja palveluiden 
laajentuessa sekä potentiaalisten ohjaajien määrän kasvaessa ollut entistä 
vaikeampaa. Tämän seurauksena on syntynyt epäselvyyttä siitä, mitkä tehtävät 
ohjauksessa edellyttävät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

(VTTV 2015: Yhteistyö opintojen ohjauksessa ja uraohjauksessa)



TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITE

• Tarkastellaan nuorten opinto- ja uraohjausta hallinnollisesta näkökulmasta

• Fokuksena poikkihallinnollisen hallintoajattelun toteuttaminen, sen haasteet ja 
mahdollisuudet

• 4 ohjausmekanismin (ideologia, lainsäädäntö, rahoitus, arviointi) muutos 
uusinstitutionaalisessa teoriakehyksessä

• Aineistona asiantuntijahaastattelut (10), kerätty 2019 loppuvuodesta



POIKKIHALLINNOLLINEN
YHTEISTYÖ



POIKKIHALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ
• Myös mm. Hallintorajat 
ylittävä yhteistyö, 
horisontaalinen hallinto, 
verkostohallinto, 
monialainen yhteistyö, 
monisektoriaalisuus, 
moniammatillisuus jne.

• ’Horizontal
governance’, 
1990/2000lta lähtien 
(mm. Phillips 2004)

• Linkittyy osaksi 
laajempaa 
hallinnon/hallinnan 
muutosta

Hakari, K. (2013, 41)



Across the world public managers are attracted to the narratives of governance and 
networks. However, implementing new strategies of policy making is difficult, above all 
when these conflict with the rules and beliefs of existing institutions. (Termeer 2009)

(Wallenius 2020, 33)



PERINTEINEN JULKISHALLINTO

Max Weberin (1864-1920) byrokratian tunnusmerkit:

1. Erikoistuminen

2. Organisaation toiminnan auktorisoituminen

3. Hierarkisoituminen

4. Organisaatiosuhteiden sopimuksenvaraistuminen

5. Organisaation kehittyminen pätevyydenperustaiseksi

6. Organisaation kehittyminen uraperusteiseksi

7. Asemien eriarvoistuminen (kerrostuminen)

8. Auktoriteetin rakenteellistuminen

9. Sääntöjen formalisointi

10. Standardisoituminen

11. Keskittäminen

12. Organisaation toiminnan legitimointi

13. Organisaation toiminnan virastoituminen

14. Organisaation kehittyminen persoonattomaksi

15. Organisaation kehittyminen tietoperusteiseksi

(Weber 1978, 956– 1005; Clegg 1990, 39–41; Huhtala 2006)
Hakari, K. (2013, 41)

UUSI JULKINEN HALLINTA

Uuden hallinnan tunnusmerkit (Salamon 2002):

1. Virastoista ja ohjelmista työkaluihin

2. Hierarkioista verkostoihin

3. Julkisen ja yksityisen vastakkainasettelusta 

julkisen ja yksityisen yhteistyöhön

4. Komennosta ja valvonnasta neuvotteluihin 

ja suostutteluun

5. Johtamisesta mahdollistamiseen 

MUUTOS

IDEAALI



TUTKIMUSKYSYMYS JA -AINEISTO

Nuorten
opinto- ja 
uraohjaus

TEM

VM

STM

OKM

1. Minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita haastatellut 

asiantuntijat yhdistävät neljään keskeiseen 

ohjausmekanismiin 

a) Ideologia, tavoitteet

b) Lainsäädäntö

c) Rahoitus

d) Arviointi

poikkihallinnollisuuden toteutumisessa nuorten opinto- ja 

uraohjauksessa?

Aineistona 10 asiantuntijan teemahaastattelut, kerätty 2019 

lopussa

Analyysin fokus: mahdollisuudet, haasteet, vaietut
+ lukuisat muut, mm. alueelliset 

toimijat, etujärjestöt, 3 sektori



AINEISTOANALYYSI

Ideologia, tavoitteet

No jos nyt ajatellaan TEM:miä ja OKM:ää, niin kyllähän se on ollut näkyvissä, että

se työnjako ja keskinen yhteistyö on varmaan selkiytynyt ja tiivistynyt viime vuosina,

mutta siitähän on ollut kymmenisen vuotta sitten aika kova vääntö, että mitä

kummallekin kuuluu. Näkisin, et nimenomaan just toi elinikäisen oppimisen

ohjausryhmä on sellainen, jota vetää TEM ja OKM vuoron perään, et se on ihan

yhteisesti hoidettu kokonaisuus, esimerkiksi, joka on hyvä esimerkki siitä, että

koitetaan katsoa yhdessä näitä asioita. (Kuntaliitto)



AINEISTOANALYYSI

Ideologia, tavoitteet

No, mehän ollaan melkein naimisissa OKM:n kanssa kaikissa asioissa. Et se on

meidän lähin. Mut sit on myös STM tosi tärkee, koska sitten monella tapaa... Okei,

toimeentuloasiat, mutta myös sosiaaliset ja terveyteen liittyvät asiat on. Sit on myös

Puolustusvoimat, koska siellä sit taas armeijaan tulee suurin osa nuorten miesten

ikäluokkaa ja toki naisiakin, mut että me on tehty siin nuorisotakuun yhteydessä

myös Puolustusvoimien kanssa aika paljon yhteistyötä. ELY:t, TE-toimistot, kaikki

mahdolliset oppilaitokset, eri taso... Siis korkeeasteisissa. Kaikki nämä. Mut

työnantajat tietysti myös. Tää verkosto on hyvinkin laaja, et keiden pitäs täs olla

mukana. (TEM)



AINEISTOANALYYSI

Lainsäädäntö

Meillä on semmoinen ohjaamotoimintaan liittyvä haaste et se ei oo missään laissa ja

se on puute mikä pitäisi, et se pitäisi johonkin lakiin, sitähän oltiin sinne

maakuntalakeihin kirjaamassa, mutta sitten kun maakunnat kaatuivat niin sitten meni

sekin, niin se on semmonen mikä selvästi kaipaa. Et kyl se niin kun tämmönenkin

ohjaamotoiminnan kaltainen toiminta niin kyl se pitää olla laissa säädelty, et

tiedetään kuka sitä saa tehdä ja missä saa tehdä ja mitä ollaan tekemässä ja mihin

lainsäädäntöön viitataan.

…On se hyvin todennäköistä et se tulee jos se ohjaamotoiminta jatkuu, jos ei siinä

nyt jotain ihmeitä tapahdu niin kyl siitä on yhteisymmärrys ainakin virkamiestasolla

sekä TEM:n että STM:n että OKM:n kesken, että se on selkeä puute. (OKM)



AINEISTOANALYYSI

Lainsäädäntö

Lainsäädännön tasolla monesti on se, että meillä on tietosuojaan ja sosiaalihuoltoon

liittyvät tosi tiukat säädökset.

…Ja sehän on lainsäädännöllisesti, eihän siin oo mitään merkitystä, että jos sä oot

nuorisotyöntekijä ja sä oot sosiaaliohjaaja, ettetkö sä tee sitä samaa työtä sen

nuoren rinnalla. Niin se toinen saisi kirjata sinne [tietojärjestelmään], mut toinen ei

saisi edes nähdä sitä, koska se ei oo sosiaalihuoltolain työntekijä… Et se vaikeuttaa

sitä ja tietosuojaa ja muihin liittyviä asioita, niin ne vaikuttaa siihen miten

asiantuntijatyötä tehdään. (VM)



AINEISTOANALYYSI

Lainsäädäntö

No varmaan me haetaan opettajamitotusta ihan.. on pitkään haettu sitä, mellä on

tietyt ryhmäkoot per opettaja ja sit opinto-ohjaajille ihan pitkän ajan tavoite on

ollut se yks opinto-ohjaaja kahtasataa opiskelijaa kohden. Ja se .. on nyt yks

semmonen ihan keskeinen asia jota viedään varmaan niin kun tällä hetkellä

tilannehan on ihan sillä lailla levällään että siellä saattaa yhdellä opinto-ohjaajalla

olla 800 ohjattavaa ja toisella on sit se sata. Opiskelijat on hyvin epätasa-

arvoisessa asemassa sen takia. (OAJ)



AINEISTOANALYYSI

Rahoitus

Suurin osa kaikesta kehittämistyöstä tehdään tällä hetkellä hankerahalla. Se raha on

aina hyvä, mutta se raha ohjaa, mihin se raha käytetään.

…meillä on muodostunut Suomeen sellainen projektityöntekijöiden laaja jengi, jotka

kahden kolmen vuoden välein kirjoittelevat hankesuunnitelmia ja ne on tavallaan

osin irrallisia, osin osa sitä organisaatiota.

Eli, jos ajatellaan tätä kohderyhmää, että ohjaamotoiminta vakinaistetaan,

tarkoittaa se, että voit ihan oikeasti tehdä niitä töitä, eikä että nyt kaksi vuotta

esimerkiksi kehität vaikka nuorten koulutusvalmiuksia ja sitten seuraavat kaks vuotta

sä kehität vaikka jotain työelämäyhteyksiä tai jotakin muuta. Ja silti sulla on siellä

kokoajan ihan eläviä ihmisiä, ketä sä veisit eteenpäin. Ja sen takia nyt vaikka, jos

ajatellaan näitä työllisyyskokeiluja, ni yks kaks yllättäen ne kokeilut loppu. (VM)



AINEISTOANALYYSI

Arviointi

??



TULOSTEN ALUSTAVA YHTEENVETO

Ideologia, tavoitteet

• Institutionaalisia mahdollisuuksia poikkihallinnollisuuden toteutumiseksi

Lainsäädäntö

• institutionaalisia haasteita poikkihallinnollisuuden toteutumiseksi

Rahoitus

• institutionaalisia haasteita poikkihallinnollisuuden toteutumiseksi

Arviointi

• institutionaalisia mahdollisuuksia / kulttuurisia haasteita? 

poikkihallinnollisuuden toteutumiseksi



LOPUKSI

VTTVn selvityksen kannanotot: 
• Ohjauspalveluiden sisällön täsmentäminen helpottaisi paikallista 

yhteistyötä

• Ohjausyhteistyötä hankaloittavia tekijöitä, kansallisen ja 

paikallisen tason työnjako

• Ohjauksen riittävyyttä ja laatua koskeva tieto on puutteellista

• Valtakunnallisen kehittämistyön tulokset ovat usein jääneet 

hajanaisiksi ja paikallisiksi

• Ministeriöiden yhteistyössä puutteita hyvästä kehityksestä 

huolimatta

(VTTV 2015)

KIITOS

Lainsäädäntö

Arviointi

Ideologia
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